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TSI 

PRM

4.2.2.12.2. Rampa do wsiadania 

• Rampa do wsiadania to urządzenie, które ustawia się 

między progiem drzwi pojazdu a peronem. Urządzenie to 

może być obsługiwane ręcznie, półautomatycznie lub 

być całkowicie automatyczne.

• Rampy do wsiadania muszą spełniać wymogi pkt 

5.3.2.9.



TSI 

PRM

4.2.2.12.3. Podnośniki pokładowe 

• Podnośnik pokładowy to urządzenie zintegrowane z 

drzwiami pojazdu, które musi być w stanie pokonać 

maksymalną różnicę wysokości między podłogą pojazdu 

a peronem stacji, na której jest używane. 

• Kiedy podnośnik znajduje się w położeniu 

spoczynkowym, minimalna szerokość użytkowa drzwi 

musi być zgodna z pkt 4.2.2.3.2. 

• Podnośniki pokładowe muszą spełniać wymogi pkt 

5.3.2.10.



Dostawa 20 EZT PKP 

Intercity

„Urządzenia ułatwiające wjazd do pociągu 

dla osób na wózkach inwalidzkich dla 

każdej strony pociągu wg oferty 

producenta. Zalecane rampy po obu 

stronach pojazdu o nośności do 350 kg. 

Składanie i rozkładanie ramp powinno 

odbywać się poprzez układ sterujący 

dostępny do obsługi tylko obsłudze 

pociągu.”



„Przedsionek zlokalizowany przy przedziale dla 

niepełnosprawnych wyposażyć w rampę 

umożliwiającą pasażerom na wózkach wjazd do i 

z wnętrza wagonu zgodnie z TSI PRM 

pkt.4.2.2.12.2.”

Dostawa 55 wagonów PKP 

Intercity



Dostawa 12 EZT 

PKP Intercity

„Przedsionek zlokalizowany przy 

przedziale dla 

niepełnosprawnych wyposażyć 

w rampę umożliwiającą 

pasażerom na wózkach wjazd 

do i z wnętrza wagonu zgodnie z 

TSI PRM pkt.4.2.2.12.2.”



„Pojazd wyposażyć w lekki 

przenośny, składany pomost do 

pokonania przez osobę o 

ograniczonej mobilności 

szczeliny pomiędzy wejściem do 

pojazdu, a peronem przy 

niewielkiej różnicy wysokości. 

Nośność min. 300kg.”

Dostawa 2 

szynobusów woj. 

lubuskie



Dostawa 17 EZT 

woj. zachodniopomorskie

„Pojazd wyposażony w urządzenie umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego do 

wnętrza pojazdu z peronów o wysokości od 200 do 800 mm npgs. (rodzaj rampy 

wjazdowej do pojazdu w uzgodnieniu z Zamawiającym).”



Dostawa do 71 EZT 

Koleje Mazowieckie

„Wg karty UIC 565-3 pojazd wyposażony w windy 

pokładowe lub pomosty do uzgodnienia, 

zapewniające dostęp z peronów o wysokości 300 

mm, 550 mm, 760 mm, 920 mm, 1060 mm z 

każdej strony pojazdu.”



Modernizacja 21 

EZT. SKM 

Trójmiasto

„Zamontować dwie składane pochylnie 

przy pierwszych drzwiach 

automatycznych wagonu; konstrukcja 

pochylni powinna być lekka i umożliwiać 

rozłożenie przez jedna osobę bez 

potrzeby używania dużej siły.

Pochylnia powinna być dostosowana do 

peronów o wysokościach od 300 mm do 

960 mm. Pochylnia w pozycji rozłożonej 

powinna zapewnić nośność 300 kg.”



Dostawa 14 EZT. 

Łódzka Kolej 

Aglomeracyjna

„Pojazd wyposażony w dwie platformy 

(np. winda) po obydwu stronach 

członu. Zlokalizowane jak najbliżej 

miejsca dla osób o ograniczonych 

możliwościach ruchowych. 

Obsługa osób niepełnosprawnych 

możliwa przy wszystkich rodzajach 

wysokości peronów. Całkowity czas 

rozłożenia i złożenia platformy przez 1 

osobę nie może przekroczyć 3 minut.”



Modernizacja ED 

72 

Przewozy 

Regionalne

1. Pojazd wyposażyć z obu stron członu 

w windy umożliwiające wejście/wyjście 

osobie niepełnosprawnej poruszającej 

się na wózku inwalidzkim. 

2. Urządzenia powinny umożliwiać wjazd 

wózka inwalidzkiego do i z wnętrza 

pojazdu na/z peronu o wysokości od 300 

[mm] do 1000 [mm]. 

3. Pojazd wyposażyć dodatkowo w lekki, 

przenośny, składany pomost, 

umożliwiający pokonanie szczeliny 

pomiędzy pojazdem i peronem o 

wysokości zbliżonej do wysokości 

podłogi.



Modernizacja ED 

72 

Przewozy 

Regionalne

4. Udźwig urządzeń nie mniejszy niż 

300[kg].

5. Podesty wyposażone w powierzchnię 

antypoślizgową z kontrastowymi 

oznaczeniami krawędzi. 

6. Windy wyposażone w element, który 

zatrzyma ruch stopnia w momencie 

kontaktu jego przedniej krawędzi z 

przedmiotem lub osobą, podczas ruchu 

platformy.



Dostawa 21 EZT. 

SKM Warszawa

Rampa (pochylnia) dla wózka inwalidzkiego 

ma:

• być odkładana ręcznie, obsługiwana przez 

jednoosobową obsługę pociągu; 

• być umiejscowiona w pierwszych drzwiach w 

skrajnej, tj. bliższej czoła pociągu, części 

członów czołowych, po obu stronach członu; 

• być umieszczona we wnęce w podłodze;



Dostawa 21 EZT. 

SKM Warszawa

Rampa (pochylnia) dla wózka inwalidzkiego 

ma:

• mieć zaokrąglone krawędzie; 

• mieć szerokości co najmniej 800mm; 

• umożliwiać pochylnie obsługę peronów o 

wysokości od 760 mm do 960 mm; 

• mieć nośność ≥350 kg - trwale oznakowanie 

nośności na obu stronach;



DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ 
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